
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 13 DE 
JUNY DE 2015 

  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2015 
Caràcter: extraordinària constitutiva 
Data: 13 de juny de 2015 
Hora d’inici: 9:00 hores  
Hora de fi: 9:10 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:       
Gemma Orrit Capdevila (VP-AM) 
Anna Bonet Peláez (VP-AM) 
Josep Codina Solé (VP-AM) 
Imma Ortonobes Alsedà (VP-AM) 
Dolors Espluga Espluga (CiU) 
Joan Puig López (CiU) 
Jaume Angrill Esteve (CiU) 
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària -interventora 

 
En la Sala d’Actes de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Peramola, quan són 
les 9:00 hores, es reuneixen prèvia citació en forma, de conformitat amb l’article 195 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), en 
concordança amb l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els/les regidors/es que el passat dia 1 de juny van ser proclamats/des 
electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les 
últimes eleccions locals, convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març, que 
han quedat relacionats, els quals constitueixen la totalitat dels regidors/es electes 
d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de 
constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària-Interventora de la 
Corporació que dono fe de l’acte. 
 
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament declara obert l’acte de constitució del nou 
Ajuntament, resultat de les passades eleccions locals de data 24 de maig de 2015, 
en compliment del que estableix la LOREG i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local (LRBRL) i informa que tots els regidors electes han 
realitzat la preceptiva declaració d’interessos i han aportat les seves credencials, les 
quals es posen a disposició de la Mesa d’edat que es constituirà seguidament. 
 
La Secretària-Interventora assisteix amb la documentació que es refereix l’article 
36.2  del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 



 
 

locals. 
Es constitueix la Mesa d’edat formada pels regidors electes de major i menor edat 
dels presents, i de la que serà Secretària-Interventora la de la Corporació, en 
conformitat amb l’article 195.2 de la LOREG, i l’article 37.2 del ROF, quedant 
constituïda la MESA D’EDAT per: 
 

- Dolors Espluga Espluga, Regidora electa de major edat, que actuarà com a 
Presidenta; 
- Anna Bonet Peláez, regidora electa de menys edat;  
- i per la Secretària-Interventora de la Corporació, la qual, les convida perquè 
ocupin els llocs destinats a l’efecte.  

 
Seguidament la Secretària-Interventora, per Ordre de la Sra. Presidenta, dóna 
lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments, entre 
elles les contingudes als articles 195 de la LOREG, i 37 del ROF. 
 
Acte seguit es dóna lectura per part de la Secretària-Interventora de la part essencial 
de l’acta de proclamació de la Junta Electoral, i es procedeix per les membres de la 
Mesa d’edat a la comprovació de les credencials presentades. 
 
Havent comparegut tots els Regidors i les Regidores electes i trobades conformes 
dites credencials, la Sra. Presidenta invita als Regidors/es electes a que exposin en 
aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva proclamació, tal i com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de 
la LOREG, als quals dóna lectura la Secretària-Interventora, després de la qual cosa 
s’obté com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda. 
 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la LOREG, en 
el moment de la presa de possessió i per  tal d’adquirir la plena condició del càrrec 
de Regidor/a, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la 
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per això, per part de la senyora 
Secretària-Interventora es procedeix a formular a cadascú dels candidats electes 
per l’ordre en el que figuren en les Certificacions de la Junta Electoral de Zona de 
la Seu d’Urgell, la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de Peramola, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya?” 
 

Contestant Gemma Orrit Capdevila, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Anna Bonet Peláez, SÍ, HO PROMETO per imperatiu legal. 
Contestant Josep Codina Solé, SÍ, HO PROMETO per imperatiu legal. 
Contestant Imma Ortonobes Alsedà, SÍ, HO PROMETO per imperatiu legal. 
Contestant Dolors Espluga Espluga, SÍ, HO PROMETO. 



 
 

Contestant Joan Puig López, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Jaume Angrill Esteve, SÍ, HO PROMETO.  

 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituït el nou Ajuntament 
en la forma següent: 
 

Regidors que integren la Corporació 
Nom i cognoms Llista electoral 
Gemma Orrit Capdevila  
Anna Bonet Peláez  
Josep Codina Solé  
Imma Ortonobes Alsedà  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig López  
Jaume Angrill Esteve  

(VP-AM) 
(VP-AM) 
(VP-AM) 
(VP-AM) 
CiU 
CiU 
CiU 

 
Seguidament la senyora presidenta de la Mesa d’edat, Sra. Espluga, assenyala que tot 
seguit es procedirà a l'elecció d’Alcaldessa entre els membres de la Corporació que 
encapçalen llurs corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la 
Secretària-Interventora la qual fa lectura de l'article 196 de la Llei Electoral:  
 
“L'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General diu:  
A la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció d'Alcalde, 
d'acord amb el següent procediment:  
 
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les corresponents llistes.  
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.  
 
c) Si ningú d'ells obté dita majoria es proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista 
que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. En cas 
d'empat es resoldrà per sorteig.”  
 
Procedeix la presentació de candidatures per a l'elecció d'Alcaldessa, d'acord amb l'article 
196. a) de la Llei Electoral, podent ser candidates les regidores que encapçalin les seves 
corresponents llistes, és a dir, la Sra. Gemma Orrit Capdevila (VP-AM), i la Sra. Dolors 
Espluga Espluga (CIU). 
  
Es demana per part de la Sra. Espluga que aixequi la mà qui vol optar a la candidatura 
per a l´alcaldia. 
  
Es constata per part de la Secretària-interventora la candidata que ha aixecat la mà que 
es proclamada candidata a l´elecció d´Alcaldessa.  
 
CANDIDATA   LLISTA ELECTORAL 
 
Sra. Gemma Orrit Capdevila 

 
Viu Peramola – Acord Municipal (VP-AM) 

 
A continuació, la secretària interventora determina els diferents sistemes de votació per a 
l´elecció de l´Alcaldessa:  
 



 
 
“El sistema normal d'adoptar acords en la Corporació és mitjançant votació ordinària, 
llevat que el mateix ple acordi, en relació amb un cas concret, de fer-ho mitjançant votació 
nominal segons l'article 46.2 de la Llei de Règim Local, article 95.d), ara art 98.d) de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 102 del Reglament d’Organització. 
Segons l’article 102. 3 del Reglament d'Organització la votació secreta només podrà 
utilitzar-se per a l’elecció a destitució de persones. Com a conseqüència la elecció 
d’alcalde es pot realitzar per qualsevol dels sistemes indicats, si bé la votació nominal o 
secreta requereix l’acord municipal exprés amb majoria simple en el primer cas, i majoria 
absoluta en el segon, en votació ordinària, segons l’article 70 de la Llei de Règim Local, 
article 141, ara art 156 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 88 del 
ROF.  
 
Segons l’article 101 del Reglament d’Organització, la votació ordinària es manifesta per 
signes convencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció. Les votacions nominals 
són aquelles en què es nomena els regidors per ordre alfabètic de cognoms i sempre en 
últim lloc al president i en la que cada membre de la corporació, en ser cridat, respon en 
veu alta el sentit del seu vot o la seva abstenció. Són secretes les que es realitzen les que 
es realitzen per papereta que cada membre de la corporació vagi dipositant en una urna o 
borsa.”  
 
S´aprova per unanimitat que el sistema de votació sigui el de votació ordinària.  
 
Segons el procediment acordat es procedeix a la votació de la candidatura proclamada:  
 
Candidatura de la Sra. Gemma Orrit Capdevila (VP-AM) 4 vots  
Abstencions: 3 vots  
 
Finalitzada la votació i llegida en veu alta per la Sra. Secretària-interventora, la 
Sra. Espluga proclama Alcaldessa a la Sra. Gemma Orrit Capdevila de la 
candidatura Viu Peramola – Acord Municipal (VP-AM), havent rebut la majoria 
absoluta dels vots. 
 
Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, i 40.2 del ROF, per part de la senyora Presidenta de la 
Mesa d’edat es formula a la Sra. Gemma Orrit Capdevila la següent pregunta: 
 
“Accepta vostè el càrrec d'Alcaldessa del municipi de Peramola?” 
 
Contestant la Sra. Gemma Orrit Capdevila, SÍ L’ACCEPTO. 
 
Acte seguit, la senyora Secretària-Interventora procedeix a formular a la Sra. 
Gemma Orrit Capdevila la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la 
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,  
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l'Ajuntament de Peramola, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya?" 
 
Contestant la Sra. Gemma Orrit Capdevila, SÍ, HO PROMETO. 
 



 
 
Acceptat el càrrec i prestada la promesa, la senyora Gemma Orrit Capdevila 
ocupa la Presidència, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’edat. 
 
Acte seguit pren la paraula la senyora Alcaldessa, Gemma Orrit Capdevila, i diu 
que vol agrair a tothom que els hi ha donat suport, i demana als regidors del grup 
de Convergència i Unió si volen participar del govern de l’Ajuntament, i comenta 
que a veure si entre tots ho poden fer el millor possible. 
 
A continuació la senyora Alcaldessa, Gemma Orrit Capdevila, cedeix la paraula als 
diferents regidors i regidores municipals, demana la paraula la Sra. Bonet i diu que 
per part seva i per part del seu grup, tant dels que estan aquí com la resta de la 
llista, que estan molt contents que el poble hagi confiat amb ells, i que esperen 
donar el màxim que puguin d’ells.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes en l’ordre del dia, la senyora Alcaldessa-Presidenta 
aixeca la sessió a les 9:10 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta 
amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa-Presidenta. 
 
La secretària interventora      Vist i plau 
                                                                                      L'alcaldessa-Presidenta 


